Reerslev Vandværk-bestyrelsesmøde d. 16. august 2016
Til stede: Rene Andersen, Nielsen, Svend Nielsen og Michael Michaelsen. (ref.)
Fraværende: Torben Nielsen, Lars-Ole Hansen, Claus Wolff og Johan Galster.
Dagsorden
VandScmidt og renovering.
Intet nyt tilbud fra Stig Grønvold. Er ikke vendt tilbage efter ferien.
Brunt vand på Solvang.
Der har været brunt/sort vand flere steder på Solvang.
VVS-firma blev kontaktet for at undersøge problemet, men problemet
forsvandt inden de skulle komme. Firmaet foreslog, at vi ikke gjorde noget,
men ventede til det evt. kom igen. Svend vil gå på vandværket kl. 3 om natten
for at se, hvor meget der pumpes ud i ledningsnettet. Hvis det er meget kunne
det tyde på et brud.
Nordtoften 7
Der er endnu ikke opsat ny vandmåler på Nordtoften nr. 5, som Nordtoften nr.
7 har lovet efter udstykning/salg. Der har været lidt gravearbejde på grunden,
men ingen vandledningsarbejde. Man har lovet det snart sker, da man er i
gang med en større renovering.
Beskrivelse af ny tank
Dette punkt udgik, da der ikke er noget nyt.
Tingstedvej 21B-C Hedehus-Tømrer og advokat.
Vi har ikke hørt fra hans advokat efter sidste svarskrivelse.
Møde i HTK (indvindingstilladelser)
Rene vil tilmelde 2 personer til mødet d. 15 sep. 2016.
Blue Control (SRO-overvågning)
Efter en snak frem og tilbage blev vi enige om, at Rene finder en dag i sin
kalender og aftaler et møde, hvor bestyrelsen tager til Blue Control for at se og
høre mere om anlægget.
Grundfoss pumpe-service.
Vores pumper har ikke haft service i ca. 12 år.
Det blev derfor aftalt, at Svend får kontakt til Grundfoss og laver en aftale om
eftersyn og service.
LER (Lednings Ejernes Registrering)
Rene svarer fremover på forespørgsler på gravearbejde i vandværkets
forsyningsområde.
Flintebjergvej 11
Den ikke-registrerede vandmåler er nedtaget og afleveret til formanden.
Vi har ikke hørt om dele af Flintebjergvej 11 er solgt endnu, men bygninger er
ved at blive fjernet.

